Vacature
SALES & MARKETING MEDEWERKER
Ons snelgroeiende internationale bedrijf, gevestigd in Huizen, is op zoek naar een Sales & Marketing
medewerker.
Dornex is specialist in de ontwikkeling, productie en distributie van brandwerende producten en
systemen voor gebouwen en oﬀshore.
De nieuwe collega moet de groeiende verkoop van onze producten versnellen en stroomlijnen. De
werkzaamheden zijn eventueel in te vullen als parttime functie.
Ga jij de uitdaging aan in deze afwisselende en zelfstandige functie en help jij onze ﬁrma verder te
laten groeien en professionaliseren? Dan komen wij graag met je in contact!

DE FUNCTIE
Wij zijn op zoek naar een stressbestendige collega die secuur werkt.
• Het opstellen en uitvoeren van Sales en marketing plan
• Het contact houden met zowel binnenlandse en internationale (potentiele) klanten met het doel om
meer sales te genereren
• Het selecteren en benaderen van potentiele klanten in EU,
• het maken en bijhouden van de oﬀertes, het verzorgen van informatie en verlenen van service aan
klanten
• Telefonisch en per e-mail te woord staan van klanten, zowel in het Nederlands als in het Engels en
(in mindere mate) Duits.
• Korte lijnen onderhouden met de vervoerders, en partners van opslag locaties
• Actief deelnemen aan optimalisaties van afdelingsprocessen.

PROFIEL KANDIDAAT
• Je hebt een opleiding op HBO niveau en hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare
functie.
• Beheersing van de Nederlandse, Engelse en bij voorkeur ook Duitse taal in woord en geschrift
• Daarnaast beschik je over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
• Je bent doel- en resultaatgericht, nauwkeurig, energiek en leergierig en hebt organisatorisch
vermogen. Je hebt sterke servicegerichte en commerciële vaardigheden.
• Je kunt goed omgaan met wisselende werkdruk en houdt het overzicht ook tijdens de
piekmomenten
• Je hebt een rekenkundig inzicht
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• Je hebt Technische aﬃniteit
• Ruime ervaring in het gebruik van o.a. MS Oﬃce, met name Word en Excel, is vereist.

Interesse?
Voor meer informatie of vragen over deze functie kun je contact opnemen met Derk van den Dorpel
op telefoonnummer 035-6409958
E-mail: info@dornex.nl
We zien je reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet!
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